Ruim zes jaar maken bedrijven van de Kempische
bedrijventerreinen gebruik van de arbodienst van
Achmea Vitale. Consulent Jo Smits en arts Dré Niesen van
Achmea Vitale verzorgen inmiddels voor ruim honderd
ondernemers de arbodienstverlening vanuit de locatie op
Loonseweg 11B op bedrijventerrein Hapert. Bob van
Soolingen, directeur van Pronto Phot Holland, is een
van de deelnemers en geeft aan welke voordelen dit
ISK-project hem ondertussen gebracht heeft.
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Arbodienstverlening

in de Kempen
I

n de Kempen is het bedrijfsklimaat behoorlijk
in beweging. Het Kempisch Ondernemers Platform
(KOP) houdt zich beleidsmatig bezig met de sociaaleconomische ontwikkelingen en de behartiging
van bovenlokale belangen van de aangesloten
ondernemersverenigingen. In Inkoop Samenwerking
de Kempen (ISK) werken dezelfde verenigingen
samen, met als doel inkoopvoordelen te verwezenlijken. Ondernemers in de Kempen wordt voordeel
geboden via raamovereenkomsten op het gebied
van o.a. energie, afval, kantoorartikelen, kantinebenodigdheden en BHV-cursussen. Elke ondernemer
die lid is van één van de onderliggende ondernemersverenigingen maakt hier gratis en vrijblijvend
gebruik van. Eén van de meest succesvolle projecten
is het arboproject, dat tezamen met Achmea Vitale
(voorheen Commit) is opgezet.
Arbodienstverlening
ProntoPhot Holland, onderdeel van de Engelse
beursgenoteerde Photo-me group, verzorgt vanuit
Hapert o.a. de exploitatie van zelfbediening (foto)
automaten. “Iedereen is door ons wel eens op de
foto gezet”, lacht Bob van Soolingen, directeur van
ProntoPhot Holland. “ProntoPhot-fotoautomaten
vind je o.a. in de grotere NS stations, V&D’s, Plus

supermarkten, pretparken en diverse gemeentehuizen. Voor kinderen exploiteren we de ‘kiddie-rides’
in diverse uitvoeringen; denk daarbij aan Bob de
Bouwer, autootjes, vliegtuigen en paarden waar
kinderen voor een halve euro veel plezier aan
beleven. Eén van onze laatste projecten behelst de
exploitatie van kiddie-rides voor AH (foto).” Het
merendeel van de 25 medewerkers in Hapert werkt
in de buitendienst, zit veel in de auto en werkt
onregelmatig. Ondanks deze werkomstandigheden
is het ziekteverzuim laag te noemen. “Mede dankzij
de inzet van Jo Smits, consulent van Achmea Vitale”,
geeft Bob aan.
Laagdrempeligheid
Jo Smits is vanaf de prille start van de arbolocatie in
Hapert als consulent zeer betrokken, tezamen met
arbo arts Dré Niesen. “We vormen al jaren een stabiel
team”, geeft Jo aan, “stellen ons zeer laagdrempelig
op en vormen mede daardoor een goed evenwicht
tussen werkgevers en werknemers.” De locatie aan
de Loonsweg is nog niet fulltime bezet, maar de
verwachting is dat consulent en arts in de toekomst
nog vaker aanwezig zullen zijn, omdat steeds meer
Kempische ondernemers aanhaken. “Uiteraard zien
wij niet alleen deze arboruimte als onze werkplek”,
zegt Jo. “Vaak loop ik even binnen bij één van onze
klanten en maak een praatje met zowel werknemers
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als werkgever.” Maurice Burhenne, salesmanager van
Achmea Vitale, geeft aan, dat zoiets een positieve
uitwerking heeft op de onderlinge samenwerking:
“Je merkt, dat het verzuim daalt bij het merendeel
van onze klanten, die gebruik maken van de locatie.
Jo pikt zaken op, voordat het te laat is en verleent
daarmee automatisch een stuk dienstverlening voor
ondernemers, waar men zeer over te spreken is.
Dienstverlening die overigens toegankelijk is voor alle
leden van de Kempische ondernemersverenigingen. Zij
kunnen kiezen uit de diverse pakketten, waarmee we
voor elke bedrijf een passend aanbod kunnen doen
op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie,
interventies en reïntegratie. Uiteraard is daarbij
sprake van aantrekkelijke kortingen en marktconforme
tarieven.” Bob van Soolingen beaamt dit. “ISK biedt
ons veel inkoopvoordeel, omdat we meedoen aan
diverse projecten, zoals afval, BHV-opleidingen,
controle brandblusmiddelen en arbo. Daarnaast is het
handig, dat ISK ons daarmee ook indirect geld en tijd
bespaart, omdat de jaarlijkse onderhandelingen in
goede handen zijn. Ook ben ik te spreken over de
aanleg van een glasvezelnetwerk dit jaar, waarvoor
ISK behoorlijke inspanningen gedaan heeft.
Meedoen dus, want dat maakt het collectief groter
en interessanter voor leveranciers!”

ISK biedt ondernemers via de
verschillende Kempische ondernemersverenigingen momenteel
voordelige raamcontracten aan
op het gebied van:

werkt samen met:

BHV- en VCA-cursussen
Arbozorg
Controle brandblusmiddelen
Heftruckcursussen
Kantoorartikelen
Afvalverwerking
Haal- en brengservice post
Energieadvies en –inkoop
Kantinebenodigdheden
Glasvezel
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